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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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Beijos e abraços 
 

1º Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois 
franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização 
do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e 
eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se 
existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser 
dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos. 
2º Os russos se beijam _______ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de 
aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais 
longos e ................ Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique 
que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais 
comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, 
esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano, 
ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega ____ etapa equivalente ao “tu” sem 
nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende _____ demonstração física. 
Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra 
grátis de abraço, eles estranham. 
3º Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas ..................... afetivas. O 
brasileiro é ......................., mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. 
O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso. 
4º Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição 
nacional. 

(Luis Fernando Veríssimo. O Estado de S. Paulo, 9 nov. 1992.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) estalados – hesitações – expansivo.  
b) estralados – hezitações – espancivo. 
c) extralados – esitações – expancivo. 
d) extalados – ezitações – espansivo. 
 
02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) em – na – na.    c) na – na – para a. 
b) à – à – em.    d) com – à – à. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(     ) A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para 
justificar em “está”. 
(     ) As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”. 
(     ) As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem 
proparoxítonas. 
(     ) “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
a) V, V, F, F.    c) F, F, V, V. 
b) V, F, V, F.    d) F, V, F, V. 
 
04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem 
uma relação de: 
a) explicação – condição. 
b) oposição – tempo. 
c) adversividade – causa. 
d) condição – oposição. 
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05 - Analise as afirmativas referentes ao uso da vírgula no 2º parágrafo do texto: 
I - As virgulas depois de “os americanos” e “barbatana” cumprem a função de isolar 
uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
II - A virgula depois de “o beijo” cumpre a função de isolar uma oração coordenada 
sindética. 
III - A virgula depois de “está” indica a supressão de uma palavra. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
06 - Em relação ao texto podemos afirmar que: 
I - Os americanos não têm a mesma postura empertigada dos ingleses, ou seja, os 
americanos são mais descontraídos. 
II - O narrador não identifica a sua nacionalidade, podendo ser: francês, americano, 
brasileiro ou russo. 
III - Para o autor a prova maior da intimidade entre dois brasileiros é quando passam a 
insultar um ao outro. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
07 - A rotação completa de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e um dos 
catetos mede 8 cm, em torno do menor de seus catetos, gera um sólido geométrico cujo 
volume é igual a: 
a) 96π cm3.     c) 192π cm3. 
b) 128π cm3.     d) 288π cm3. 
 
08 - Cada lote de 90 L de aguardente produzido por um alambique é acondicionado em 
uma quantidade x de garrafas, todas com a mesma capacidade. Como medida para 
alavancar as vendas, o departamento de marketing desse alambique sugeriu que as 
garrafas tivessem sua capacidade reduzida em 0,5 L. Com isso, para acondicionar os 
mesmos 90 L de aguardente nos novos modelos de garrafa, será necessário aumentar a 
quantidade x de garrafas em 6 unidades. Dessa forma, o número de garrafas do novo 
modelo que serão utilizadas será igual a: 
a) 30.      c) 36. 
b) 33.      d) 40. 
 
09 - Uma professora aplicou duas questões abertas em um trabalho proposto a todos os 
alunos de determinada turma, e obteve os seguintes resultados: 
16 alunos responderam corretamente a primeira questão. 
16 alunos responderam corretamente a segunda questão. 
12 alunos responderam corretamente apenas uma questão. 
1/3 dos alunos responderam incorretamente as duas questões. 
Isto posto, pode-se afirmar corretamente que: 
a) 5 alunos responderam corretamente apenas a primeira questão. 
b) 10 alunos responderam incorretamente as duas questões. 
c) 11 alunos responderam corretamente as duas questões. 
d) O número de alunos dessa turma é igual a 33. 
 
10 - Um grupo formado por 13 operários realiza determinada obra em 70 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 10 operários, 
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 45 dias.    c) mais de 70 e menos de 75 dias. 
b) mais de 45 e menos de 70 dias.  d) mais de 75 dias. 
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11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é: 
a) Fernandes Pinheiro. 
b) Rio Azul. 
c) São João do Triunfo. 
d) São Mateus do Sul. 
 
12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, também chamada de “Rio + 20”? 
a) 2.011. 
b) 2.012. 
c) 2.013. 
d) 2.014. 
 
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças: 
a) Feijão. 
b) Fumo. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais 
uma semana? 
a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil. 
b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana. 
c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão. 
d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.  
 
15 - A perda fetal possui uma variedade de causas infecciosas, e essas causas podem 
ser divididas em 3 grandes grupos como as causas ambientais, infecciosas e as de fator 
endocrinológico ou genético e quase todas possuem um grau de placentite. Sobre a 
perda fetal em bovinos é correto afirmar: 
a) Quando ocorre por causas virais podemos citar o vírus da diarreia bovina e em particular o 
Herpesvírus Bovino-1 (BoHV-1.1) e o herpesvírus bovino-5 (BoHV-5), que no início foi 
classificado como BoHV-1.3. 
b) Perdas fetais por causas bacterianas incluem brucelose, leptospirose, Listeria,  Salmonellae 
Campylobacter. 
c) As Protozooses que influenciam na perda fetal incluem tricomoníase, neosporose e 
Aphtovírus. 
d) Quando ocorre abortamento por conseqüencia micótica o principal agente é o Bacillus 
licheniformis. 
 
16 - O causador da rinotraqueíte  infecciosa bovina (IBR) é o herpesvírus bovino-1 
(BoHV-1), e, sua infeccção se caracteriza por várias formas clínicas, que incluem  doença 
respiratória, vulvovaginite, encefalite, balanopostite, queda nos índices de fecundação e 
diminuição brusca na produção de leite. O BoHV-1 é classificado em três subtipos, são 
eles: 
I - Subtipo 1 (BoHV-1.1), relacionado a infecções no trato respiratório e reprodutivo. 
II - Subtipo 1.2a (BoHV-1.2a), relacionados a infecções no trato reprodutivo. 
III - Subtipo 1.2b (BoHV-1.2b), relacionados a infecções no trato reprodutivo. 
IV - Subtipo 1.3 (BoHV-1.3), relacionado a infecções no trato digestivo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa II está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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17 - O Timpanismo é a distensão abdominal aguda por gás em diversas partes do trato 
digestório. Considerada um problema bastante comum, esta doença é associada a 
fatores que impedem o animal de eliminar gases produzidos durante a fermentação 
ruminal. O timpanismo é a causa comum da morte súbita em bovinos. (VAN KRUININGE, 
1995). Sobre o timpanismo é correto afirmar: 
a) Em bezerros o Timpanismo ruminal gasoso é decorrente de lesões na goteira esofágica, 
como abcessos ou actinobacilose. 
b) Na acidose também pode ocorrer Timpanismo gasoso. 
c) O Timpanismo ruminal espumoso acomete vários animais, particularmente em pastagens 
com trevo ou alfafa, que contêm saponinas. 
d) O Timpanismo ruminal espumoso pode ser causado pela pressão de linfonodos sobre o 
esôfago, sendo observado no tétano e na febre do leite. Decúbito lateral prolongado também  
pode causar timpanismo ruminal espumoso. 
 
18 - Existem vários distúrbios abdominais associados aos três primeiros 
compartimentos do estômago (aglandulares) do bovino adulto. Então se diz que a 
distensão abdominal é causada  pelos chamados “7 Fs”, que significam: 
a) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em ingles: foetus, fluid, flatus, 
faeces, fat, food e fatigue. 
b) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em inglês: faeces, foetus, fat, 
fluid, flatus, foo  e flu-shot. 
c) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em inglês: foetus, fluid, flatus, 
faeces, fat, food e foreign bodies. 
d) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em inglês: foetus, fluid, flatus, 
faeces, fat, food e fingernail. 
 
19 - Durante a Inspeção de bovinos um fígado foi encontrado com seus ductos biliares 
branco amarelados e tortuosos, salientes na superfície capsular devido ao 
espessamento de sua parede.  O lúmem estava preenchido por múltiplos parasitas 
achatados em formato de folha, caracterizando um quadro de: 
a) Dictiocaulose. 
b) Fasciolose. 
c) Hidatidose. 
d) Peri-hepatite. 
 
20 - Durante a inspeção sanitária de suínos foi encontrado em vísceras renais cistos. 
Então podemos afirmar:  
a) libera órgão para o consumo e a carcaça vai pára salga. 
b) retira a parte afetada do órgão liberando o restante, e a carcaça é condenada. 
c) retira a parte afetada do órgão liberando o restante, e a carcaça é liberada. 
d) condenação total. 
 
21 - No tocante descanso pré-abate podemos afirmar: RIISPOA - ART 110: 
a) É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 48 
(quarenta e oito) horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento. 
b) O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não for superior a 6 
(seis) horas e os animais procedam de campos próximos, mercados ou feiras, sob controle 
sanitário permanente; o repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 2 (duas) 
horas. 
c) O tempo de repouso, de que trata o artigo 110 do RIISPOA, pode ser ampliado, todas as 
vezes que a Inspeção julgar necessário. 
d) Apesar do exame por ocasião da chegada ao estabelecimento, os lotes são ainda 
examinados no dia do abate, não necessariamente pelo mesmo veterinário encarregado da 
Inspeção Final na sala de matança. 



www.pciconcursos.com.br

 6

22 - A tuberculose é considerada uma zoonose de grande importância na saúde pública. 
Sabemos que na inspeção sanitária é possível evitar que essa zoonose chegue ao 
consumidor através do alimento contaminado. Então aponte as alternativas corretas de 
acordo com as opções abaixo:  
I - Em nenhuma hipótese e seja qual for a natureza da lesão tuberculosa, as carcaças 
correspondentes poderão servir para comércio internacional. 
II - A tuberculose é considerada generalizada, quando além das lesões dos aparelhos 
respiratórios, digestivos e seus gânglios linfáticos, são encontradas lesões em um dos 
seguintes órgãos: baço, rins, útero, ovário, testículos, cápsulas supra-renais, cérebro e 
medula espinhal ou suas membranas. 
III - A rejeição parcial pode ocorrer quando se trate de tuberculose localizada em tecidos 
imediatamente sob a musculatura, como a tuberculose da pleura e peritônio parietais; 
neste caso a condenação incidirá não apenas sobre a membrana ou parte atingida, mas 
também sobre a parede torácica ou abdominal correpondente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Durante a Inspeção Sanitária em frigorífico de bovinos podemos afirmar:  
a) A insensibilização é realizada com choque elétrico de voltagem entre 40 e 60 volts, nunca se 
utilizando material perfurante para evitar hematomas. 
b) A carimbagem da carcaça tem por finalidade identificar as carcaças que foram 
inspecionadas, sendo quatro pontos importantes para identificação: traseiro, dianteiro, região 
distal do carpo e no Atlas. 
c) Na inspeção da cabeça são realizados dois cortes no pterigóideo e um corte no masseter, 
com a finalidade de detectar a presença de cisticercose calcificada ou viva.  
d) Contusão - Os animais que apresentem contusão generalizada devem ser condenados. 
 
24 - Os ovos só podem ser expostos ao consumo público frescos ou conservados, 
quando previamente submetidos à exame e classificação previstos no RIISPOA, estes 
podem ser classificados como: extra, especial, primeira qualidade, segunda qualidade, 
terceira qualidade ou fabrico. Então: RIISPOA ART 716: 
a) Extra - ter peso inferior a 61 g. 
b) 1ª. Qualidade - entre 49g e 54g de peso. 
c) Especial - ter entre 55 g a 60 gramas de peso. 
d) 2ª. Qualidade - ter entre 38 g a 48 g de peso. 
 
25 - As fases ou períodos da história natural das doenças se divide em pré-patogênico e 
patogênico. Baseado nesta afirmação escolha a alternativa correta: 
a) O período pré-patogênico é onde ocorre a promoção da saúde baseado em diagnóstico 
precoce. 
b) No período patogênico, que é a fase primária ocorre o diagnóstico precoce e intervenção 
imediata. 
c) No período pré-patogênico a promoção da saúde e a proteção específica do indivíduo ocorre 
quando fase primária. 
d) Os níveis de prevenção se dividem em nível primário, secundário, terciário e quaternário. 
 
26 - A toxoplasmose é uma protozoonose de distribuição mundial. Doença infecciosa, 
congênita ou adquirida, causada por um protozoário, acometendo  animais de estimação 
e produção incluindo suínos, caprinos, aves, animais silvestres, gatos e a maioria dos 
vertebrados terrestres homeotérmicos (bovinos, suínos, cabras, etc.).Seu agente é o 
Toxoplasma gondii, e acomete seriamente nas gestações gerando abortos e nascimento 
de fetos mal formados. Sobre a toxoplasmose é correto afirmar: 
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a) O gato e outros felinos são os hospedeiros intermediários. 
b) A toxoplasmose pode ser transmitida de mãe para filho. 
c) Os taquizoítos teciduais estão presentes nos animais homeotérmicos, principalmente 
dos ratos e pássaros. 
d) Os ratos são hospedeiros definitivos. 
 
27 - A Leishmania e um protozoário que pertence à família Trypanosomatidae, parasito 
intracelular obrigatório das células do sistema fagocitico mononuclear. Nas Américas, 
são atualmente reconhecidas 11 espécies dermotrópicas de Leishmania causadoras de 
doença humana e oito espécies descritas, somente em animais. No entanto, no Brasil já 
foram identificadas sete espécies, sendo seis do subgênero Viannia e uma do subgênero 
Leishmania. Sobre essa zoonose é correto afirmar: 
a) Possui duas formas principais: uma flagelada e outra aflagelada. 
b) A forma aflagelada é também conhecida como promastigota. 
c) A forma flagelada é também conhecida como amastigota. 
d) Encontrada no tubo digestivo do inseto vetor a forma amastigota. 
 
28 - A peste é primordialmente uma zoonose de roedores que pode, em determinadas 
condições, infectar outros mamíferos (coelhos, camelos, cães, gatos), inclusive o 
homem. Transmitida principalmente por picada de pulgas infectadas, que se manifesta 
sob três formas clínicas principais, onde essas formas podem se agravar uma em 
consequência da outra. Seu agente etiológico é a Yersinia pestis. Sobre a peste 
Bubônica podemos afirmar: 
I - A Peste bubônica é a mais comum no Brasil. O quadro clínico pode apresentar os 
seguintes sinais e sintomas, em intensidades variáveis: cefaléia, febre, dores 
generalizadas, mialgias, anorexia, náuseas, vômitos, prostração e mal-estar geral.  
II - A Peste septicêmica primária se caracteriza por invasão a corrente sanguínea e por 
ser secundária a peste bubônica tem um início fulminante, com febre elevada, pulso 
rápido, grande prostração, dispnéia, fácies de estupor e hemorragias cutâneas, às vezes 
serosas e mucosas e até nos órgãos internos.  
III - A Peste pneumônica pode ser secundária a septicêmica, ou por inalação de 
aerossóis que contenham a bactéria. É a forma mais grave e perigosa da doença, por 
seu quadro clínico e alta contagiosidade, podendo provocar epidemias explosivas. 
Apresenta severa pneumonia, com quadro infeccioso grave, e de evolução rápida, com 
abrupta elevação térmica, calafrios, respiração curta e rápida, cianose, expectoração 
sanguinolenta ou rósea. A evolução do quadro se não houver instituição do tratamento 
precoce e adequado é coma e morte. 
Assinale a alternativa correta:  
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29 - A definição de doença vesicular, entre outras de importância para as atividades de 
vigilância e emergência sanitária, foi atualizada pela Instrução Normativa nº 44, 2 de 
outubro de 2007, conforme padrões internacionais da OIE, que se seguem:  
I - Caso suspeito de doença vesicular e caso provável de doença vesicular. 
II - Caso descartado de doença vesicular e caso descartado de febre aftosa. 
III - Caso ou foco de febre aftosa. 
Então podemos afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e III. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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30 - Sobre a patogenia da febre aftosa podemos afirmar: 
I - Com 24 - 72 h (1 a 3 dias) – ao inalar o vírus → Infecção de células na cavidade nasal, 
faringe e esôfago → Replicação do vírus e disseminação para células adjacentes → 
Passagem do vírus a vasos sanguíneos e linfáticos → Infecção de nódulos linfáticos e 
outras glândulas → Infecção de células da cavidade oral, patas, úbere e rúmen. 
II - Com 72 - 96 h (3 a 4 dias) - Começo da febre → Aparecimento de vesículas na 
cavidade oral, patas, úbere e rúmen → Salivação, descarga nasal e claudicação. 
III - Com 120 h (5 dias) - Diminuição do título de vírus em vários tecidos e líquidos, desde 
10º dia cura de lesões e o animal começa a comer desde 15º dia desaparecimento 
gradual do vírus de tecidos e líquidos e aumento da produção de anticorpo. 
IV - desde 8º dia - Ruptura de vesículas e intensificação de sintomas → Final da febre → 
Final da viremia e começo da produção de anticorpos. 
Assinale a alterntiva correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
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